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Japon Bıldırcm (Cotunıix Cotunıix Japoniea) Rasyonlanna Katılan L-Karnltin ve 
Vitamin C'nin Besi Performansı ve Yumurta V~rlnıI (rzerlne Etkisi 

İsmail DA YRAM' 

'Afyon Kocatc:pe Üniversitesi ,Veteriner Fakilltesi • Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı - AFYON 
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Bı.ı ardItırma , L-Uımitin ve vitamin C'nin ayn ayn ve birlikte rasyonlara hlhlmasl1lm japon bıldırcmlannda canlı 

ağırlık tvtıp, ytım tiıUdm~ ymukn ygrarlanms, hırkas randUNJIII ve ywnlU1a verimi ilzerine etkilerini belirlemek am4Cıyla 
)'tIplImqtır.A.raştımuJda toplam 110 adet 1 ltqfUıhk Y'fJIta japon bıldırcın cillCM (Cotunıix cotumix japoniea) kulltuUlmııtır. 

Hu bi1'illde 30 dvciv bwlıuıan biT kolllrol ve iiç ~ grubu diiunlenmişdr. A.raştımuula rasyonlara L-Iulr1litin ve vitamin C 
huılmaytJII bir kontrol gndn4 ile L-ICanıiJin ve vitamin C'nin SOO ppm weyinde ayrı ayrı \le bIrliJcte kmıldık/an 3 ayn deneme 
grubu düuttJenm41ir. Denemenin S. 1tofta.rınd4 her grvptan 10 adet erkek bıldırcm kuilereJc ktuka.f ağırlığı ve rtUUbmanl 
beJirlemrt4tir. Dişi bıldırcmlar ise deMmf!nin bitimine kDdOr yvmw1JJ veriminin sapuınnwı amacıyla yullUO'Ul hlfulerimk 
yem1etllllişkrdir. BıldU'cınlara 1-6. itqftalar arası biiyütme yemi, 6-9. ,1laftaiDr arası i.Je yumw1JJ yemi verilmiilir. A.rastırma 
toplam 81u#'to silrdiirülntüttiir. 'Denemenin bq hafta süren ilk perlyodll3Omlltllo, canlı. ağırlıklar YÖniiJUkn grvp1ar ararınd4 
ftu* tubü ttdilemem4tir. Knntrol ~ ile 1, 1 ve 3 grvplarda 0I'taIaIrU2 canlı ağırlık tu'tii1 .JII'WI ile 145.18, 146.93,/50.83 
ve 160.10 golaraJ: bvhutmtqtıu. JIk beş haftada bir kg canlı abrl~ artiiı Için liikdikn yem mihuı kmrLrOl ve deneme 
grvp/JJnnda sırası ile 5.50, 5.01, 4.84 ve 4.51 kg o/araJ: tesbit edilmipir~ Erl:U ve di.ti bıJdJn:ınlDnn canlı abrlıklan ile erl:U 
bıltbrcınlard.a tesbit edilen karkas 1'CIIIduruın1 btilimından UVJ1IOr arasuula for*Iılık tesbit edilememiltir. Denatenin iiç hafta 
süren ikinci perlyodv SOIfJIIUia d41 bılducınlordiı canlı ağırlık yönÜNkIl fortiı1ık oIııtamaJl/IlJ bu;ın, nuyonltm"" 500 ppm 
dIluyiNk L-karJt#in katılan dent:rM gndN 1 'de )'lUll1irta verimi dljer gijiplanı göre dLUıa yiihd: (P<O.OOI), vitamin C'nin tek 
bail/llJ kanldığı deıume gndN l'.)'I'IftIU'tQ: ağırlığı daiıa yiihek (P<O.OOI), L-I:amiıin ve vitamin C'nin bir/im katılthkJan ."'" 3 '"' tk,.,. _ dığer fL'VIJISra g/N< d4JW _ ..........,1Ur.s...ç ohuak ".,.... _1_ elçi bı_ııı 

rıuyonlanna 500 ppm. dJJuyiltü- L-Uımitin ve vitamin C 'nin kombiM ttdilerek, yaumıt1lı dOtteml"aeki blldıf'CUI rasyonlan"" 
ise 500 ppm dIJUYinde L-kamitillin uk bailNl kalılmasmm daha yararlı olacağı kanUI/IlJ vanbrtqtır. 

AM.kar.,.,.,.: L-huniıin. ntamin C, Bıldıre"., Conlı ağırlık a1'Iıfl, Yemden yararlcuuıuı. KarMs randımanı, YumlU'ta 
verimi 

TM..uftb af L t&nl., 1IIId ... C ,ııpph_nilitioıı 1#1 fIIIJiL ~ c»ılM'fon-ıte~ tmd ~gg ~IL 

SUMMARY 

7Jıir.JtWly wa.r carried 0fII to deterffIiM the effect of svpplementation with L".CqrnUine aJOng or combiMd with vitamin C 
of! body wefght gain. jUJ con.rumption, jUJ eJficiency, ctUC(J$.J yield and egg prodvction of qvaib. OM week agttd total ı 20 
japoıtue qvaii chicks ( C~ cOlJlma japonica ) _re ıısttd in this 3Iıldy. 1My _re divUkd into one ctHJJrOl group and 
thru treatment groiqn each CtHIULining 30 qWJiL chJcb.Conırol grollp wa.ı' fed with ıuısllpplemenud diet. [...camitine (5oo 
ppm), vitamin C (j()() ppm) and L-carnililu + vitamin C (j()() ppm L-camitine+5fX) ppm. vitamin C ) were atlded to djets in 
grt1flPs 1, 2 aM 3 respectively.Tnı mak quoil wt're slaMgtered in each grollp at the end ofthefifth of this experimental study. 
'f'iıe _igllts and percerıtoBes of can:au of titue qwıils wt're determiMd. Female quails _re fed ftmher in the cages to 
dekmriM ılwir egg prOdw:tWn lUIIiL ıiw eM of Dplrimental period. '17w qllllils _re fed with grower diet between ı.fi' weeh 
and widı egg diet bctwun 6-9 _ds. ne uperinteJltal period was larted at thL and of the eigh! wuh 'f'Iıere was rıo 
ıtatisticalJy di/fere1tCes aIfIOfI8 tM gTtJfIPS Mliw _fgL Body _igh! gain of conlrol group, J, ı ve :r groups _re fovnd as 
]45.28, 146.93, 150.83 11IfIl160.20 g rUPeCttWIY dwiiig tM five _eh of investigation period. Feed consumptitm per one kg 
body weig'" gaill of ,rotıpS diuing invutiftJlion Mre tUıemıined ai 5,50,5.0/.4.84 and 4,511, u.rptetively. Th4u WQS no 
naıislicalJy difform:e amonı tAe ,rottp.f bl mak carcass yieM and mtı1e and fomah live _igh!.A.lıough thLre was rıo 

diJlerence.J M tM body -tat gain of fomale qiiiiils at the and of tM tlıird of the second period, egg prodvction of the 
uperlmımıal grovpl WGI /rHIItd to IM lıiglıer (p<aooJ) when sııpplemented with j()() ppm [...camiıw. Higlaer egg 
_ighl( P<O.ool) w4f obu,.."d in Brovp . 11 SIIPfJ 'omtented with 500 ppm vitamin C. However. f eed consıunption was joıuıd to 
be lower iii tAe tiıini grQllp tiwm • OLM' grottp.f.As a ruıJı, it cmdd IM cOffl:lıukd that additions of j()() ppm.L-camitine and 
vitamin C Cil :ı6'n . H COIILd be aUftJL bı tM raıion.r oj growing-qwail.J. Moreover addition ofthL j()() ppm L-camitine to the 
raIiOtU cowld aUO IM 1ftt1n IMM/k141 for tM laying qwıils. 

KI, tIHNG: L-camiline, Vitamin C. Qıuiil. Uve _ight gain, F"d eJficienc:y. Dressing percerılage, Egg prodvction. 
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GIRtş 
L-kamitin{~ydroxy-(P-N·trimethlammonio)-butyrale}, 

yüksek orgaııizmalann özellikle hayvansal hücrelcrin dOPI 
yapı taşı olaD bir aınino asittir. K.am.itinin VÜCUttaJCi gÖWIi. 
uzun zincirli yaj asitlerinin mitokondria matrikslcr içine 
tnlDsportudur. MifOkoDdrial buffcr olarak normal şartlarda 
fazla mikwda organik uitlerin varlılmda Iwnitinin 60ani 
fazlaca yoktur.Fakat diabct, anoksi veya mitokoodrial P
aksidasyondaki defektlcr gibi nonnai olmayan koşullarda 

mitokondrialann fonksiyonlarını yapabilmeleri için Iwnitinc 

büyük ..... '" """"",,",,"(Il). 
Kamitin yctişbnlcr için esanaiyel bir amino asit delil

dkÇünkü bazı: dokular bu amino asiti sentez1cycbi1mc bbili
yetine sahiptir. Mctiyonin ve lizin bu aınino &Silin pret.tlr
SÖl'IerindcDdir(6,13).Karnitin hayvansal besinlerde daha fazla 
olmak üzere bitlr:isel kaynaklı besin mııddelcrindc de bulun-

"""""". özeUlkle kırmızı ct ve süt üriinlcri kamitin y6ntinden 
o1dulr:ça zcngindir.(13) BarkcU ve SCU (4), bindi ve broyler 
rasyonlanna O, 50 ve 100 ppm düzeylerinde L-kamitin ilave 
..... k __ "'......"..., _ OAJ<"" ""'. 
ve yenıden yararlanma oraıılannın dejişmcdp tesbit 
ctmişlerdir.kabie ve ark (9), yumurta tavufu rasyonlanna 50 
ve 500 ppm dUzey~nde L-kamitin ilave cdcrck gerçek.
lqtirdiklcri çalışmalarında, ilave kamitinin yumurta verimi 
özelliiderini ctkilcmedi#ini buna karşın yumurtlama pcri
yodunım son d6ncmlcrindc yumurta ıkı kalitesini olumlu 
y6Ddc cdriledilini tesbit etmişlerdir. 

Rabie ve Szilagyi (10). 18. gtınden .53. gUoe kadar ad· 
libitum olaralr: ycmlcdikleri broylcrlcrin rasyonlarma 50 ppm 
düzeyinde [...kanıitini ilave ctJaişler ve dıeıııcmcrtin ilk iiri bU
taslDda canlı atıtlılr: arl:ıfı ve yemdcn yararlanmanın rUyon~ 
lanna Ir:amitin katılan grupta daha fazla oldutunu tesbit 
etmi,lerdir. 

kabie ve ark(12),. broylcrleıdc yaptıkları başka bir çalıŞ
mada rasyonlara 50, 100 ve 150 ppm diizcyinde yapılan 
bmitin ilııvelerinin canlı aAırlık artışı ve a~minııl yaA 
üzerine ctkiııinin olmadıltru ortaya koymUflardıt. Yumurtacı 
bıldırcın rasyonlanna retinyl acctatc,ascorbic acid ve 
tooopherol ilave edilerek yapılan bir çalışmada(3), rasyonlara 
500 ppm duı.cyiDdc llSıCOIbic acid ilave edilen grupta dahil 
bUrtln gruplarda yumurta verim paramctrelcmib ctlr:.ilerunc
diji ortaya konuknUftUr. 

Bu araflınna lokamitin ve vitamin C'nin japon bıldır
emlanoda besi pcrformıuısı ve yumurta verimi üzerine 
ctlcisini incelemek: unacıyla geıçclr:lcştirilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 
Araştırmada toplam 120 adet 1 haftalık yaşta JIpOD bıl

dın:m (COftu7ıiı" cotunıiıc japorık4) civcivi Ir:ullanılmıfOr. 
Araştırmada bılducmw. 7-35. günler arumda bı1y6ımc 

yemi, 36-63. JiiııIer arasında ise yumurta yemi verilmiştir. lo 
kamitin ~ vitamin C SOO'cr ppm düzeylerindc ayn ayn ve 
kombine edilerek hem büyQttnc yemi tiCm de yumuna 
yemine Ir:ablnUştlr. 

Deoemc rasyoalanndan bily\itm.e yeminiıı bileşimi tablo 
i 'de yumurta yeminin bikışi.mi ile tablo 2'de verilmiştir. 
Hayvanlara gtlr!IUIr:· tUlr:ctııbiltı:ekleri yem. aıllibitum veril· 
miştir. Hayvanlar" hafta ~ makiıııIannda. araştınna sonu-
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na kadar ise yumurta tıretimine yöneliir:. koloni kalesierindc 
barmdınbnı, ~ grup yeınlemcsine tabi tutuiıııUftur. 

Araştırmada kullanılaD yem. maddelerinin ve rasyonlann 
besin madde ıniir:tatian A.O.A.C (2)'dc bildirilen ınCtOtIaıt. 

göre analiı edilmiştir. Metabolize olabilir cncıji dOzeylerinin 
hesap' •• """" ise Cıupentııt ~ CIegg (5) tarafından geliş
tirileo fOnniU Ir:nllttlllrmŞhr. Deoemeı:ı.in başlaqıcmda mıdır
canlarıı ir:anat lWJL1ILUL takılaraık. gruptara eşit ajırlıkta olmak 
üzere datttılnn1tır. DCDCmC başlangıcında ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 ve 9 haftalılr: yaşta hayvanlar tck tck t:artı1anlk. canlı aJır
lı.kIan tesbit edilmiştir. Denemenin 42. gQnündc bcr gruptan 
rastgele ömetleme ile i O adet erkek bıJducın kesilerek. 
iwkas atırlıkları belirlcnn:ıiştir. Dişi bıldırcınlar ise yumurta 
verimlerinin bcJiricmııcsi amacıyla k.oloni kafeslerine 
almaralr: ~ bitimine ir:adar yumurta yemiyle 
yemlcnmişlcrdir. Dişi bıldırcınlarda günlük kayıt tutularak 
yumurta verimi belirlenmiştir. YwmırtB. atırllklarmın 
belirlenmesi için gruplardan elde edilen biitün yumurtalann 
günlük. wtı.mı yapılmak. suıetiyle saptmnuşbr. DefiŞkenIere 
göre gruplar arumda iStati5tiIr:SCL farklılık olup olnıadıtı 
varyans analizi ile tcııl:ıit edilmiştir. Farklılılr: bulUDdujuDda 
farklılıjın hangi gruptan kaynaklaı:xblı Duncan testi. (14) ilc 
belirlemniştir. Yumwta veriminin bclirlCDIDCSindc Ki-Kare 
mctodu(7) kuJ.LanıhmŞhr. Istatistiksel anaıizk:!" SPSS 6.0 
paket programı yardımı ilc yapıll1UJUr. 

Tablo L.Büy&mc yeminin bil~imi, % (7-35. OünIcr) 

Ko.ıroı Donano Grup"" 

Yem maddeleri Grubu , 2 3 

Mısır 53.66 .53.66 .53.66 .53.66 

SoY' """"" 
17.10 17.10 17.10 17.10 

Tam. yaj!1I0ya 13.40 13.40 13.40 13.40 

AY<i 10.52 10.52 10.52 10.52 
Balık. unu 3.00 3.00 3.00 3.00 
Kirec; taşı 0..66 0..66 0..66 0..66 

DCP 0..66 0..66 0..66 0..66 
Tu, 0..36 0..36 0..36 0..36 

Metiyonin 0.18 0.18 0.18 0.18 

Lizin 0.10 0.10 0.10 0.10 
Vitamin- 0.26 0.26 0..26 0.26 
Mineral-- 0.10 0.10 O.ıo 0.10 
Kamitin, ppm . SOO . SOO 
Vitamin C,ppm . . SOO SOO 

-APVİMİKS 104 : Her 2.5 kilogramlıl:: karışmıda, 
12.000.000 ıu A vitamini, 3.000.000 ıu 03 vitamini, .50.000 
ma e .vitamini, .5.000 mı LO vitamini, 3.000 mı Bi vitamini, 
6.000 ma: B2 vitamiıai, j:.OOO ma B6 ViWniOi, 30 ma: B12 
vitamini, 30.000 ma: niM:iR, 12.000 IDI Ca-J>.j , • 75 
mı biotil'l, 7SO mg folik asit. .500.000 mı kOUııt klorit 
bul1IDInIk1adu-. 

•• APMlN ı : Her bir koopamllk ~ 100.000 ma 
Mn, 40.000 ma Fe, 60.000 ms Zn, 5.000 mı cu. .500 ma: Co, 
2.(0) mg i, lSO.mg se. 223.905 mg ca bulunmaJctadar. 
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viWJıiııi.l.500.000 IU D3 B vitamini, 4.000 IDI 
Lo vitamini, 3.000 q: Bl vitamini. 6.000 mı: B2 vitamini. ' .000 q: 
86 vitunini, 20 ma: BIl vitamini. 2.5.000 mc niacln, 6.000 iiLi Ca-D
PaDLOCIıDIL. 7.50 ma: (oUk Mit. 2.50.000 mı kolin Ir:loril _. 
.. APMİN 1 : Her bir kiloanmıık ~ 100.000 ma MA. 
40.000 mı Fe, 60.000 mı 7.zı. ' .000 ma Cu, !iM ... Co, 2.000 mı i. 
ISO mc Se. 223.9O!i ma: ca bulUDmlktadu. 

BULGULAR 
~ kullanılan deneme ruyonlanndan büyütme 

yeminin betiD madde miktarlan ile meubolize olabilir eocrji 
(ME) dıejerleri tabLO 3'dc, yum~ yeminin b:csin madde 
milctarlan ile metabolize ollbilir encıji (ME) deltricri tablo 
4'de, verilmiftit. Deaemc gruplarmda ortalamı cmh 
quJ.ık1ar tablo $'de, haftalık yem tiıketimi, canh ıptık 
artışı ve YemdeD yararlanma deierleii tablo 6' da verilmittir. 

Gruplardı dişi bıldıreınların canlı aptık ortalamaları 

tablo 7'dc, crb:k bıldıremlarm canlı atırlık ortalamaları tablo 
8'''' vmım;,ıu. 

Tabkt S. Gnmlardl orulılDa canlı aAırlık1I.r (g) 

V" Kootrol 

(lW\a) Orubu i 

n x Sx N x Sx 

i 30 19.47 0.64 30 19.49 0.64 

2 30 S1.90 1.64 30 " .00 1.23 

3 30 90.43 251 30 95.66 2.20 

4 30 130.68 3.40 29 130.00 2.70 

, 28 I S3.ı6 4.14 28 156.07 4.43 

6 28 164.7S 4.S7 27 166.42 '.27 

34 ,. 

n 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

Araştırma süraincc gruplarda tesbit edilen ywnwta 
verimi, dişi bıldın':ın1arm yem tüketimi, 0IULama yumurta 
ıtırlılı. ve erkek bıldırcmların ıwtu atırl ılı ve iwbs 
nndmınlın sıruıyla, tablo 9,10.1 i ve 12'dc gösterilmiştir. 

TIb&o 3. Bllyıttme yeminin metabolize oı.bilir enerji (MB) 
dctcrleri fkcal.ib) ile bcain madde miktarlarıl%), 

Kontrnı. Grubu Deoeme oru Im 
i 2 3 

KM 90.28 90.94 90.19 90.13 
HP 21.87 22.00 22.1S ı1.8O 

KY S.31 '.60 $.76 S.18 
HS 6.00 S.S9 6.48 6." 
LIK 4.n 4.60 4.37 4.s4 
Az.otsuz dı !nidde $2.33 S3.1S Sl .43 ,2.>6 
ca 1.07 1.03 US 1.06 

~. 
0.62 0.60 O.SI 0.S3 
2932 2921 2939 2936 

HeIIplI blılU/UTlllflW' (') 

Tablo 4. Yumııu yeminin metabolize olabilir enerji 
(ME)dejerleri (keIlIkg) ile bc$in madde miktarlm (""0) • 

Konırol Gnıbu D<nomc i~ 

i 2 3 
KM . 91.33 91.39 91.40 91.22 
HP 17.98 17.95 18.01 18.07 
KY 4.83 4,92 4.78 4.67 
HS 6.98 6.S2 ' .34 6.39 
LIK 8.2S 8.60 7.34 9.07 
AmUUZ öz ....... S3.29 S3.40 SS.93 S3.02 
ca 2.87 2.98 3.14 3.19 
p 0.s0 O.sı 0.46 0.S2 

k • 2820 28ıS 2800 2807 
• HCllpil buI\III1I"UftUr (') 

Deneme Gruplan 

2 3 F 

x Sx n x Sx 

19.31 0.62 30 19.1 8 0.47 0.06 

S3.S2 1.23 30 S2.18 1.33 1.87 

96.4S 1.58 30 91.08 2.07 2.09 

134.50 2.70 29 127.6S 3.20 0.78 

IS3.49 3.76 28 154.28 2.13 OJ I 

170.14 '.07 28 179.38 3.30 1.99 
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Tablo 6.Deneme 1ll'UDWını.n baftahk bircvsel ortalima vem tüketimi c:mlı .6-. .. 101 v • onm 

.!i., ~ 

K-ı0n0bu • 2 3 
Yem ttlkdimi.. IOS.3S "''' 96.ıs .03 .. 

2 c.nı, qırlık ~ i 32.43 3'" 3421 33.00 
YcıııdcD y ..... l_ oranı- , ... ,., 2.81 3.12 
Yem tUketimi., l!i2.33 157.96 145.49 .46.20 

3 Cmlı 1jı1'1ık anışı., i 38.53 39.66 42.93 38." 
Y ..... _,o 3.9S 3." 3.38 3.16 
Yem tOketimi., 169.-40 155.33 168.77 159.61 

• Cu.lı ~~aı:'ı, g ..,." 34.34 38.OS 36.57 
Yenıden _ oranı- .. ,. "2 4.43 4.36 
Yem tObtimi., 17{l.87 145.39 13S.17 141.82 , canlı atırıık iniş!, i 22.311 26.07 18.99 26.63 
Y ..... -' 7.36 "7 7.11 '32 
Yem dlkctimi,. ,.,.39 181.72 135..57 ın.69 

• Canlı qırlık artlfl, i 11 .49 ıo.3S .6.63 LS.IO 
Y ..... -' LU2 17.55 lIAS US 
Yenı tllkctiuıi. 8 79934 736." 7llZi 723.40 ,.. 
Canlı ~v!rt~ı, i 14S.18 146.93 150.83 ... .20 
Yemden _ oruıı· '.30 5.01 '.84 4" 

• Ka yem i kı canlı aItrlık artı,ı 
Tablo 1.Gruplarda dişi bıldm::mlann ortalama canlı ajırlıklan (g). 

;.::" :1 
F 

~ 
.~ 

:IDe ;--

;-- Kı C ~ 

lli 
T""o 

Y" K_ 
o """"" GNP"" 

(H"') Grub, • 2 3 F 

" • s. " • s. " • s. " • s. 

• 17 18,72 0.9S " .18,46 0.74 18 18,64 0.79 12 19,19 0.66 O.lı 

2 17 49,88 2.31 " S5,11 1.18 18 S1,78 "7 12 SI,18 1.49 1.49 

3 17 ".82 4.02 " ".20 1.91 18 ..... 1.82 12 88.36 3.S5 ı.ı2 

4 17 127.·16 05. 19 " 124,8!i 4.47 18 129,7(1 3.26 11 121,89 ' .n 0.48 , •• 145.13 , ... 14 147,46 5.14 18 '4688 4.41 .0 Isı,84 3.07 O." 
• •• 154.27 '.78 14 1S3,26 ' .96 17 IS9,20 ' .22 '0 171,33 .... 2.18 

Tablo 9.Gruplarda onalama yumurta verimi (%). 

Deneme im 

~) Kontrol Grubu • 2 3 X' 

7 30.90 41.00 34.40 26.50 S.OS 
8 W.7r! ".60' S1.2O' 47.3Ii' 11 .30* 

• 47.6ff 78.90' 48.80' 58.20' 25.94-· 
o.w .... 46 .... 62.9<1' 44.80' 44.00' 9.61· 

. . Aynı sırada farklı harftaşıyan grupl. auı &ık önemlidır (P<O.OS) . •• • (P<O.OOI) 
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Tablo 10 Yumurtad66emindcki btJdırçmı.nn ortalamayan tüketimi WJiln-btldm':m) 

Dmome ı.n 

~) Kootrol Onıbu i 2 3 
7 26.77 25.96 26.51 24.32 
8 27.24 27.!1i3 26." 24.61 

• 34.42 33.03 33.'3 28.22 
0rt0Iama 29.41 28.84 29.06 25.73 

Tabı i i Grupın. ortalama yumurta aAırlıklan (g) o 

V .. Kooırol lloneme ı.n 

awi.ı Gn>bu i 2 . 3 F 
n , S. n , S, n , S, n , S, 

7 22 ' .37' 0.19 29 '.20' 0.13 20 8 .... O.ıS 24 8. 0.15 6.21·· · 
8 32 10.48 0.16 .. 10.11 0.17 25 10.04 0.16 41 '.87 0.08 2.66 

• 55 11.90- 0.13 70 11 .01 0.08 55 ii~ 0.09 61 10.55 0.07 9.70· ·· 
Top .... 110 10.46" 0.11 147 10.40" 0.09 100 10.07" 0.12 125 '.96 0.09 6.67··· 

Im r ... A)'IU .... farklı harf'lafıyln puplaranat fuko-ı (P<O .001 . 

Tabkt 12 Ertek b Idırc nJann ortalama soluk kark.u atırlık1an 've randımanlan(42 güD) , , 
Kooırol 

Gn>bu I 
n , S, , Omh.,....,. Lo 163.OS 2.95 161.82 

ıwıw .,.,. .... LO 103.61 4 . .50 IOS.23 

ıwıw .......... " Lo 68.43 3.60 65.53 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma iilre:siace ruyonJara 500 ppm dUzcyinde L
Iwnitin ve viwnin C'run ayrı ayn ve birlikte bblmasmm 
canlı qırlık artıtlan y6nüDdcn ekstra olumlu bir bık:ııı 
o1masma rajmcn bu artışlar ınatematiksel düzeyde kalmış 
olup istatiıtiksel olarak öoemli bul11Il111&1Il1Jbr. Bcnza' oLarak 
bindi. broylcr ve bıkbn:ınlarda yapılan baD aıaŞtınDaIarda 
(4,12.15), ruyonlara .so, ıoo ve ıso ppm dtlzeylcriDdt L
bmitin ilc SOO ppm d!lZqindeki ukorblk asit ilaveımnin 
canlı aJırItk aıtışlan o.zcrine olumlu etki yapmacblt rapor 

rdiJ=~. ve Szilagyi (lO), 50 ppm dUzeyindclci L-kamitinin 
gelişmenin hızlı oldulu betlangıç döncmlcriode broylerlcrdc 
canlı aıırhk artışına ve yemdcn yararlanma ı1ZeriDC ekstra 
katkısının oJdutwıu bildirmekttdirler. Nitekim yaptıtmuz 
"' ....... ~_ .......... _ ""'" i'de dcno
mcnin 2. haftumda tız.ellikle kontrol grubwıa aörc isııtistik.i 
olarak OOemJ.i olmua da % 7.32 oranında daha fazla canlı 

atırJ.ı1ı: artı,ı ve daha iyi yemden yararlanma oranı u.tl*htı 
_(T,"105). 

Arqtırmaıım ilk bq haftalık periyodu ıoounda bir kg 
canlı atırlık artı,ı için tüketilen yem -ı:nilian kontrol ve 
deneme gnıplarmdıı sU'Uıyla 5.50, 5.01, ".84 ve 4.51 q 
olarak bulllDIllUftW'. R.uyonlara Lrkamitin ve vitamin C'nin 
ayn ayrı ve birlikte katılması toplam yem tüketin::ı.inin 
sıraaıyla, % 7.84, 8.52 ve 9.50 dOzeyindıe azalawma yol _. 
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Dmome Gn> Im 
2 3 F 

S, , S, , S, 
4.09 167.24 2.91 171.33 4.07 1.48 
3.38 107.56 3.62 114.32 2.18 ' 1.28 
3.08 64.55 2.58 67.13 2.53 0.34 

Bıldırcınlar grup yemlemeıine tabi tutuldupdan istatis
tibcl olarak analiz yapı1amamı~ olsa dı bem L-bmitin bem 
de vitamin C'nin yenıden yararlanma Uzerine alumlu etkisi 
g6zlcnınektedir. Bu sonuç bazı araştıncılann (6,10) L
bmitinin yemdeD yararlanmaYı etkilemediAi ,eldindeki 
bikliriılerine beıızememcktedi. 

Rasyorılara L-karnitin ve vitamin C katlulannıo yapıl
ması erkek bıldırcınlarda canlı a&ırlılc, karlw ajırhli ve br
kas randımanı yônflııden farklılık yaratmamıştır. 

Bulunan sonuçlar Rabie ve ark (1 i ) bulgularına bcnze.. 
mcmeklc birlikte. Barlccll ve Seli (4)'in broyJerlerde elde 
ettikleri dcterler ile uyum içerisindedir. Denemenin son Oç 
haftuında yumurta veriminin belirlemnesi amacıyla yumurta 
yemi ile betleıncyc alman blldırcınJarda canlı ajırhklar 

yönünden gruplar arasında fark tesbit edilememiştir. 
Rasyorılaca L-bmitin ve vitamin C'nin birlikte ilave 

edilmesi toplam yem ru1ı:etimini konttol grubuna ,öre .. 
12.69 oranında azaItımpır. Yumurta döneminde 1. bm.itinin 
tek başına kanıdltı deneme grubu I'de elde edilen yem 
tüketimi bu1guJan. Lcibetseder (6)'in yumurta tavulu 
ruyoolanna 500 ppm dllzeyinde 1.karnitin ilavesiyle yem 
tfiltetiminin etkilenmedili tek)iDdeIci bildirişine benzer 
oldulu gözlenmektedir. . 

Toplam uç h.IU sUreıı illinci deDeme penyodu boyunca 
gruplarda ortalama yumurta verimleri SlIUıyla % 46.40, 
62.90, 44.80 ve 44.00 oran1armda tesbit edilmiştir. 

Yumurtaya girme yqı açısından &NPlarda 1.bmilinin tek 
başına kabJdı.ıı deoeme grubu ı ilk önce (40. gün), daha 



 

 

sonn da sırasıyla ırup 3 (41.800) ile kontrol grubu (41. &ün) 
ve grup 2 (43. gün) takip etmiştir 

Bıldırcınlarda yumurtaya girme yaşııun ortalatna 40-45. 
günler arasında oldulu bildirilmektediı(8).Dcneme tIOODIadI. 
gruplarda ortalama yumurta aıırlıklan Slr8Slyla 10.46, 10.40, 
10.Q7 ve 9 .96 g olarak tesbit edilmiştir. Yumurta ajırlık)IIl 
bakımından gruplar arasında denemenin 7. haftası dıpnda 

istatistiksel farkJılıklar (P<O.OOl) . tesbit edilmiştir. Çalış
mamızda elde ettijimiz ve gnıplar içinde en fazla canlı 

aAırlıp. sahip olan 3. gnıpti en hafif yumurta elde edilmiş 
olm.uı, hayvanın ca.nlı aıırhıuun yumurta aımtlı ile orantılı 
oldııtunu ortaya koyan literatür bildiri,ine (1) ters diişen bir 
durum olarak ortaya çık:ınaktadır. Ayrıca elde ettiiimiz 
bulgular. Leibetscder (6) ile Rabic ve ark.(90) yumurta 
tavuju ruyon1anna İlave edileD 500 ppm düzeyindeki L
bmitinin ywmırta verimini ctkilemodili şddiDddci bil· 
diri,lerine benzcmcmc:lde birlikte, Ban\os ve ark (3). 500 
ppm dtızcyindcki ascorbik aıi.ti yumurtacı bıldırc,n ras· 
yonlanna ilave ederek gcrçckleştirdik1eri ve yumurta 
verimine etkili olmadılı fCklindeki bildirişleriyle benzer 
nitelikte olduAu tesbit edilmiştir. sonuç olarak büyüme 
dönemiDdeki etçi bıldırcm rasyonlarma SOO ppm dQzeyiodc 
L-kanıitin ve vitamin C' nin kombine ecliSerek, yumurta 
dönemindeki bıldırcm rasyonlanna ise SOO ppm düzeyinde [.... 
Iwnitinin tck başına katılmasının daha yararlı olaca!ı 
kanısına vanimıştır. 
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